ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметство с.Винарско,
общ.Камено по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2014г.
– 30.11.2014г.
2….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
13………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Тодорка Вълева- Кмет на с.Винарско, общ.
Камено относно отчет за дейността на Кметство с.Винарско, общ.Камено по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на
територията на кметството за периода 01.01.2014г. – 30.11.2014г.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметство
с.Винарско по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметството за периода
01.01.2014г.- 30.11.2014г.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметство с.Черни връх,
общ.Камено по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2014г.
– 30.11.2014г.
3……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
13…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Тодор Щерев- Кмет на с.Черни връх, общ.Камено
относно отчет за дейността на Кметство с.Черни връх, общ.Камено по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на
територията на кметството за периода 01.01.2014г. – 30.11.2014г.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметство
с.Черни връх по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметството за периода
01.01.2014г.- 30.11.2014г.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст.Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
3.Докладна записка относно отчет за състоянието на общинската собственост
и дейността на отдел „Управление на общинската собственост” през 2014
година /към 30.11.2014г./.
4…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
13……………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет за състоянието на общинската собственост и дейността на отдел
„Управление на общинската собственост” през 2014 година /към 30.11.2014г./.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за състоянието на общинската
собственост и дейността на отдел „Управление на общинската
собственост” през 2014 година /към 30.11.2014г./.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от Общинския
поземлен фонд за отдаването им под наем без търг или конкурс за една
стопанска година 2013-2014г..
5…………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
13…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет Община Камено относно
определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаването
им под наем без търг или конкурс за една стопанска година 2013-2014г..
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено определя маломерни имоти от общинския
поземлен фонд за отдаване под наем без търг за срок от една стопанска
година 2013-2014г. / по реда на отдаване под наем на маломерни имоти от
ДПФ/, описани в Приложение №1 на земеделските земи по землища,
номера на имоти и площ.
2.Общински съвет Камено дава съгласие да се предоставят
определените маломерни поземлени имоти под 10 дка – ниви, ливади и
пасища и други /Приложение №1/ за стопанската 2013-2014 година без търг
или конкурс на земеделските производители от Община Камено
/Приложение №2/.
3.Общински съвет Камено упълномощава Кмета на Общината да
сключи договорите за отдаване под наем на общинските имоти под 10 дка,
посочени в Приложение №2 за срок от една стопанска година.
4.Общински съвет Камено упълномощава Кмета на Общината да
сключи споразумение за събиране на дължимата сума за обработваните
земи от ОПФ над 10 дка – ниви, пасища и ливади за стопанската 20132014г. със земеделските производители, ползвали земята- Приложение №3.

=2=
Имотите се отдават под наем без търг за срок от една стопанска
година.
Наемната цена на земята за сключване на договор за наем за
стопанската 2013-2014г. да бъде 23.00 лв. за един дка за една година.
Наемната цена на земята за сключване на споразумение за
стопанската 2013-2014г. да бъде 23.00 лв. за един дка за една година.
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно определяне на начални тръжни цени за отдаване
под наем на имоти общинска собственост.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
13…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начални тръжни цени за отдаване под наем на имоти общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността
на община Камено за 2014 година”, в частта имоти, които община Камено
има желание да отдаде под наем:
-лекарски кабинет, находящ се в здравна служба с.Черни връх,
общ.Камено с площ 15 кв.м.
-лекарски кабинет, находящ се в здравна служба с.Полски извор,
общ.Камено с площ 15 кв.м.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижими имоти-общинска собственост за срок от 5 (пет) години
при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
-лекарски кабинет, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено с
площ 15 кв.м.
Начална тръжна цена-15.00 (петнадесет) лева, месечен наем, без
ДДС.
Стъпка на наддаване–1.50 (един лев и петдесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1.50 (един лев и
петдесет стотинки) лева.

=2=
-лекарски кабинет, находящ се в с.Полски извор, общ.Камено с
площ 15 кв.м.
Начална тръжна цена-15.00 (петнадесет) лева, месечен наем, без
ДДС.
Стъпка на наддаване–1.50 (един лев и петдесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1.50 (един лев и
петдесет стотинки) лева.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе
търговете и да сключи договори за наем със спечелилите участници.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
отдаване под наем на имот общинска собственост.
8……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
13……………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2014 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 74.00 кв.м. в
УПИ ХІІІ, кв.7 по плана на с.Черни връх, общ.Камено.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 (пет) години
при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 74.00 кв.м. в
УПИ ХІІІ, кв.7 по плана на с.Черни връх, общ.Камено.
Начална тръжна цена-74.00 (седемдесет и четири) лева, месечен
наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-7.40 (седем лева и четиридесет стотинки)
лева.

=2=
Депозитът за участие в търга е в размер на 7.40 (седем лева и
четиридесет стотинки) лева.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и
да сключи договор за наем със спечелилия участник.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно определяне на начални тръжни цени за
отдаване под наем на имот общинска собственост.
8.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
13………………………………………………………………………………...
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
определяне на начални тръжни цени за отдаване под наем на имот общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2014 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на
кметство с.Свобода, общ.Камено с площ 27 кв.м.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 (пет) години
при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
-помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на
кметство с.Свобода, общ.Камено с площ 27 кв.м.
Начална тръжна цена-86.40 (осемдесет и шест лева и четиридесет
стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване–8.60 (осем лева и шестдесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 8.60 (осем лева и
шестдесет стотинки) лева.

=2=
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и да
сключи договор за наем със спечелилия участник.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно приемане План за работата на Общински
съвет Камено за І-то шестмесечие на 2015 година.
9…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
13……………………………………………………………………………......
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане План за работата на Общински съвет Камено за І-то
шестмесечие на 2015 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема и одобрява Плана за работата на
Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2015 година.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно приемане на ПЛАН-СМЕТКА за приходите
и разходите за дейност „Чистота” за 2015г. на Община Камено.
10……………………………………………………………………………...
13……………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на ПЛАН-СМЕТКА за приходите и разходите за дейност „Чистота”
за 2015г. на Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема План-сметката за приходите и
разходите за дейност „Чистота” за 2015 г. на Община Камено, съгласно
Приложение №1.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно 1.Утвърждаване числеността на персонала
по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в
Община Камено за бюджетната 2015 година. 2.Утвърждаване числеността на
персонала в Други дейности по образованието за бюджетната 2015 г.
11………………………………………………………………………………...
13………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
1.Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС
212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в Община Камено за бюджетната 2015
година. 2.Утвърждаване числеността на персонала в Други дейности по
образованието за бюджетната 2015 г.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.1/Утвърждава за бюджетната 2015г. в Община Камено:
- 5 бройки денонощни дежурни в делегираната от държавата
функция „Отбрана и сигурност”;
- 2 бройки охранител и техник в Пункт за управление, към
делегираната от държавата функция „Отбрана и сигурност”.
1.2/ - ½ бройка чистач в сградата на Дейност „СУП”.
1.3/ - 6 бройки във функция „Образование” дейност ЦДГ.
1.4/ - 1 и ½ бройки в дейност „Чистота”.
2./ - 3 бройки в „Други дейности по образованието”.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно заявление №94-00-1206/17.07.2014г. от Иван
Стоянов Кузманов до Кмета на Община Камено за комплексен проект за
инвестиционна инициатива, включващо и промяна на регулацията на парцели І356, ІІ-356, ХVІІІ-355, 356 в кв.39 по ПУП на с.Русокастро.
12………………………………………………………………………………….
13………………………………………………………………………………….
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление №94-00-1206/17.07.2014г. от Иван Стоянов Кузманов до Кмета на
Община Камено за комплексен проект за инвестиционна инициатива,
включващо и промяна на регулацията на парцели І-356, ІІ-356, ХVІІІ-355, 356 в
кв.39 по ПУП на с.Русокастро.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие да се промени уличната
регулация на с.Русокастро, по трасето на о.т.12 – о.т.13 по плана на селото.
Кмета на Общината да разгледа исканията за изменение на
устройствения план, касаещи кв.39 по ПУП на с.Русокастро, на основание
чл.135 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 41
Днес 18.12.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно изплащане допълнително възнаграждение в
общински и държавни дейности дофинансирани с общински приходи,
Целодневни детски градини и Читалища за 2014 г. в Община Камено.
13…………………………………………………………………………………
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изплащане допълнително възнаграждение в общински и държавни дейности
дофинансирани с общински приходи, Целодневни детски градини и Читалища
за 2014 г. в Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие да се начисли и изплати с
работната заплата за месец декември 2014 г., допълнително трудово
възнаграждение в размер на 100/сто/ лева изчислено пропорционално на
отработените дни към 30.11.2014г. във всички общински и държавни
дейности дофинансирани с общински приходи, Целодневни детски градини
и Читалища за 2014г. в Община Камено.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................
/Ст. Драганова/

